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IMPLIKASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM AKTIVITAS EKONOMI 

TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI1 

  

ABSTRAK 

Implementasi rekayasa finansial ( structured financial) seperti Sub-prime Mortgage, 
Collateral Debt Obligation (CDO) dalam aktivitas perbankan dan pembiayaan telah 
menciptakan “ponzi phase”, fase dimana mekanisme pembiayaan tidak didasarkan 
pada riil underlying assets, bersifat spekulatif,sehingga menciptakan gelembung 
ekonomi (bubble economy) yang mengakibatkan krisis ekonomi global. Dampak 
posistif dari krisis keuangan global ini adalah upaya serentak dari pelaku ekonomi, 
baik secara global, regional dan nasional, khususnya institusi perbankan dan 
pembiayaan guna mencari alternatif pembiayaan dan investasi yang tidak bersifat 
spekulatif. Akibatnya, saat ini sedang berlangsung transformasi sistem ekonomi dari 
sistem konvensional ke arah sistem ekonomi syariah, khususnya dalam aktivitas 
perbankan dan pembiayaan.  Fakta ini berimplikasi terhadap aktivitas ekonomi dan 
hukum ekonomi di Indonesia. Berbagai regulasi seperti UU Perbankan Syariah, UU 
SBSN, Peraturan Bapepam –LK Tentang Indeks Syariah, Reksadana Syariah telah 
mengubah peta hukum positif di bidang hukum ekonomi di Indonesia. Permasalahan 
yang memerlukan kajian antara lain bagaimana implikasi yuridis penerapan prinsip 
syariah dalam aktivitas ekonomi terhadap pengembangan hukum ekonomi ?Upaya-
upaya apa yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum 
untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas ekonomi berbasis syariah bila dikaitkan 
dengan Peran Perguruan Tinggi ? 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis 
normatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil 
penelitian dianalisa secara normatif kualitatif. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa :Perkembangan aktivitas 
ekonomi global yang mengarah pada implementasi sistem ekonomi syariah membawa 
implikasi terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia, yakni 1). berlakunya dua sistem 
ekonomi baik konvensional maupun syariah yang berjalan berdampingan sebagai 
alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat;2). Hukum ekonomi Indonesia 
mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan berlakunya sistem ekonomi 
syariah. Hal ini memnyebabkan terjadinya dualisme hukum di bidang hukum 
ekonomi, yakni berlakunya sistem hukum ekonomi konvensional dan syariah secara 
bersamaan, yang mengakibatkan terjadinya perubahan peta hukum positif di bidang 
hukum ekonomi; 3). Perguruan Tinggi memiliki peran sebagai penyedia sumber daya 
manusia yang mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang dalam 
transformasi sistem ekonomi yang sedang berlangsung. Perguruan Tinggi, khususnya 
melalui Fakultas-Fakltas terkait, antara lain fakultas hukum berkewajiban melakukan 
upaya-upaya untuk mendorong agar transformasi sistem ekonomi dan hukum 

                                                
1Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas PadjadjaranTahun Anggaran 2009. Tim Peneliti : 
Lastuti Abubakar dan Djanuardi, Tenaga Pengajar Pada Fakultas Hukum Universitas 
Padjadjaran, Bandung. 
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ekonomi yang sedang berlangsung ini berjalan teratur.  Upaya-upaya tersebut antara 
lain melalui serangkaian aktivitas seperti : menghasilkan lulusan yang menguasai 
ekonomi dan hukum ekonomi syariah;, mengakomodasikan perubahan sistem dan 
hukum ekonomi tersebut dalam pembaruan kurikulum; menyediakan tenaga 
pengajar(dosen) yang menguasai sistem dan hukum ekonomi syariah baik melalui 
jenjang pendidikan formal maupun non-formal; ketersediaan perpustakaan sebagai 
penyedia bahan-bahan bacaan tentang ekonomi dan hukum ekonomi syariah; serta 
mendirikan pusat studi Ekonomi dan Hukum syariah sebagai basis pengembangan 
aktivitas keilmuan di bidang ekonomi syariah secara komprehensif melalui 
serangkaian riset dan kerjasama. 
 
Kata kunci : krisis global- dualisme hukum- pengembangan hukum ekonomi. 

 
ABSTRACTS 

THE IMPLICATION OF SHARIA PRINCIPLES IMPLEMENTATION IN ECONOMIC 
ACTIVITIES TO THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC LAW 

 Structured Financial implementation such as sub-prime mortgage and Collateral 
Debt Obligation have been resulting in Ponzi Phase. A phase where finencing mechanism is 
not based on realunderlying  assets,speculative and resulting in be which cause global 
economic crisis. The positive impact of the global economic crisis is that all economic 
players, especially banking and finacial institution , take common actions, globally, 
regionally and nationally, to find nonspeculative fianacing and investment alternative.As a 
result, currently, a transformation of economic system from conventional to sharia is taking 
place. This development has many implications to economic activities and aconomic laws in 
Indonesia.  Various regulations such as sharia banking law, SBSN Act, Bapepam-LK 
Regulation on sharia indeks,  sharia mutual fund, have changes all positive laws in 
Indonesian economic Law system. Further studies are needed, especially the legal 
implication of  the implementation of sharia principles in ecomic activities to the 
development of economic law. It has to be clear as what kind of actions that should be taken 
by universities, especially faculty of law to anticipate the development of sharia based 
economic activities, in relation to the function of the university. 
 This research is carried out using legal normative approach and the research 
specification is descriptive analitic. The result is analyzed using normative qualitative 
method.   
Based on the research, the finding is as follows: The development of global economic 
activities is directed towards the implication of sharia economic system. For Indonesiam the 
implications can be classified into 3 points, i.e :1) two economic systems are implemented in 
paralel and it means that the people has two alternatives for their options; 2) Indonesian 
economic law has changed significantly with the implementation of sharia economic 
system.two systems of economic law are inplace, i.e. both the conventional and sharia 
economic system and this fact certainly changes the positive law in economic system; 3) 
Universities have the function to prepare and provide human resources who are ready to 
response to and grab all opportunities all opportunities in going transformation process of 
the economic system. Through the related faculties, especially Faculty of law, they should 
carry out all necessary supports for succesfull economic and legal transformation 
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A. PENDAHULUAN 

  Saat ini, trend global menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang digunakan 

dalam aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas pembiayaan mengarah dan bergerak ke arah 

prinsip syariah yang bersandar pada hukum Islam yang bersifat universal. Berbagai 

negara di dunia menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonominya, termasuk 

aktivitas pembiayaannya Istilah muncul tidak saja dalam tataran lokal, melainkan juga 

dalam tataran ekonomi global, sehingga  istilah istilah yang berorientasi syariah menjadi 

familiar, antara lain Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, Jaminan 

Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, Perjanjian Syariah . Saat ini, Lembaga 

Perbankan dan Pembiayaan berbasis syariah mengalami pertumbuhan yang di luar 

dugaan dalam tahun-tahun terakhir ini yakni 10-15 % per tahun. Saat ini, lebih dari 260 

lembaga Keuangan Islam beroperasi di seluruh dunia, yang ditengarai menguasai dan 

mengatur aset tidak kurang dari 300 milliar poundsterling. Peningkatan ini sangat 

signifikan dibandingkan aset yang dikelola lembaga Keuangan Islam yang hanya sebesar 

5 milliar poundsterling 2. Perubahan aktivitas ekonomi berbasis syariah yang bersifat 

global ini tentu saja membawa pengaruh terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia. Hal ini 

lebih jelas terlihat di sektor lembaga keuangan dan perbankan. 

  Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, 

sehingga potensi untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk berbasis syariah 

terbuka lebar. Sejak diinisiasi pertama kali pada tahun 1992, ekonomi syariah di 

Indonesia berkembang sangat pesat. Total aset tumbuh dari 1,8 triliun di tahun 2000 

menjadi Rp. 45,8 Triliun tahun 2008 atau meningkat menjadi 25,4 kali selama 8 tahun. 

Di samping itu pertumbuhan Bank syariah, sebagai salah satu lembaga penunjang 

aktivitas syariah menjadi 5 unit, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 27 unit, dan BPRS 

sebanyak 131 unit.3 Namun demikian, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia belum 

signifikan apabila dibandingkan potensi pasar yang tersedia. Khsusus bagi perbankan 

syariah, saat ini baru menguasai 2, 8 % dari pasar perbankan. Kecilnya respon 

masyarakat terhadap keberadaan lembaga-lembaga berbasis syariah, khususnya 

perbankan syariah  ini tidak terlepas dari kelemahan –kelemahan perbankan syariah 

antara lain :Masyarakat kurang memahami  sistem dan produk syariah; Resistensi 

masyarakat terhadap produk syariah akibat ketidaksesuaian produk dan keinginan dan 
                                                
2Shool of Goverment and International Affair,Why Islamic Financial Training Course, Summer School 
Information, Durham.ac.uk, di down load pada tanggal 18 Maret 2009. 
3Hendarin Sudarmadji, Beberapa Konsep Pemikiran Pengembangan Peran Perbankan Syariah, Disampaikan 
pada Seminar Nasional Ekonomi Syariah, Universitas Padjadjaran, 12 Maret 2009. 
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ekspektasi konsumen, yang menyebabkan konsumen lebih memilih produk pesaing 

(konvensional);Sumber Daya Insani yang tidak memenuhi standar, khususnya 

penguasaan keilmuan, yang menyebabkan kecenderungan konvensional dalam 

perkembangan perbankan syariah; kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah serta 

sosialisasi dan edukasi baik kepada masyarakat maupun dalam internal sumber daya 

insani di lingkungan perbankan. 

 Perguruan Tinggi merupakan salah satu dari lembaga yang output dan outcome nya 

adalah menghasilkan sumber daya insani yang memiliki tingkat intelektual dan 

kemampuan memecahkan permasalahan dalam praktik.. 

 Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka 

dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana implikasi 

yuridis penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi terhadap pengembangan 

hukum ekonomi ? 2) Upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi, 

khususnya Fakultas Hukum untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas ekonomi 

berbasis syariah bila dikaitkan dengan Peran Perguruan Tinggi  

 

B. PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM AKTIVITAS EKONOMI DI 

INDONESIA 

Saat ini tatanan ekonomi dunia mengalami pergeseran dan perubahan yang 

signifikan. Berbagai aktivitas ekonomi, khususnya di sektor keuangan dan perbankan, 

aktivitas ekonomi konvensional bergerak ke arah ekonomi syariah.  

Secara konseptual, prinsip Syariah diyakini ideal sebagai cara berpikir yang bersifat 

komprehensif dan universal 4. Hal ini terlihat dari filosofi dasar yang membedakan antara 

aktivitas ekonomi konvensional dan syariah. Aktivitas ekonomi konvensional 

mendudukkan uang sebagai komoditi, bukan alat tukar. Sebaliknya, transaksi- transaksi 

keuangan konvensional didasarkan pada aksi ingin cepat mendatangkan keuntungan, 

sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya bubble economic yang pada akhirnya 

menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak hanya berdampak negatif terhadap 

sektor finansial tetapi juga merambat ke sektor riil. Implementasi  sistem ekonomi 

konvensional yang menempatkan uang sebagai komoditi inilah yang menjadi salah satu 

penyebab timbulnya krisis global.  

                                                
4Mustafa E Nasution, Ekonomi Syariah : Dari Pemikiran Ke Implementasi ( Strategi Pengembangan Sektor 
Riil), Seminar dan Lokakarya Nasional Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung, 
12 Maret 2009. 
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 Indonesia sudah mengenal prinsip syariah ini dalam aktivitas perbankan sejak tahun 

1992 dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia, namun demikian gaungnya belum 

nyaring terdengar. Beberapa tahun belakangan ini, gaung tersebut mulai bergema keras, 

dan puncaknya ditandai dengan munculnya Undang –Undang No : 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan. Sebelumnya, telah diterbitkan Undang-Undang no : 19 Tahun 2008 

Tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan diterbitkannya Sukuk sebagai surat berharga. 

Di samping perbankan syariah, Pasar Modal sudah terlebih dahulu memperkenalkan 

Reksadana Syariah dan Jakarta Islamic Indeks, yang secara parsial diatur dalam keputusan  

 Pemahaman terhadap ekonomi syariah masih ditafsirkan secara beragam, namun 

secara umum ekonomi syariah ini bersumber dari ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi 

yang mandiri, jadi bukan merupakan ekonomi liberal, komunis, sosialis maupun sistem 

ekonomi campuran. Prinsip syariah  yang berupa muamalat atau hubungan antara sesama 

manusia  pada prinsipnya membolehkan semua kecuali ada larangannya. Oleh karena itu, 

dalam prinsip syariah, yang harus dihindari adalah larangan-larangan yang tidak boleh ada 

dalam hubungan antar manusia. 5 . selanjutnya larangan tersebut meliputi : Riba; maysir, 

gharar, haram dan zalim. 

 Lambannya  pemahaman dan penggunaan prinsip syariah di Indonesia tidak dapat 

dilepaskan dari fungsi Perguruan Tinggi, khususnya fakultas ekonomi dan fakultas hukum 

dalam menyiapkan sumber daya manusia yang menguasai pengetahuan syariah. Sejalan 

dengan itu, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) menyatakan “ SDM perbankan dan 

keuangan syariah yang berasal dari lulusan program ekonomi syariah masih minim. Saat 

ini di Indonesia sebagian besar SDM lulusan dari program studi konvensional. Hal ini 

menimbulkan ketidakcocokan antara pengetahuan yang dipajari dengan bidang yang 

dijalani. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa implikasi 

penerapan prinsip syariah dalam bebbagai aktivitas ekonomi, khususnya pembiayaan dan 

lembaga keuangan syariah terhadap pengembangan hukum ekonomi dan peran Perguruan 

Tinggi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah.  

 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan yang 

digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji dan 

meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi peneltian ini. han-permasalahan yang 

diteliti. 

                                                
5Prudential, Pengenalan Syariah, 2008. 
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C. PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN HUKUM 

EKONOMI SYARIAH. 

1. Sistem perbankan dan pembiayaan konvensional yang spekulatif sebagai 

penyebab krisis. 
 

  Keruntuhan ekonomi global berakar dari pola prilaku yang tidak konsisten dari pelaku 

ekonomi, yang berpangkal dari tidak digunakannya perspektif etika dalam aktivitas 

ekonomi. Iqbal Khan, CEO dari Fajr Capital (salah satu lembaga keuangan Internasional) 

menyebutkan bahwa krisis keuangan ini adalah krisis spiritual, dimana pola hidup 

konsumtif menjadi dominan, yang pada akhirnya membuat konsumen terjebak dalam 

hutang. Hal ini mengakibatkan aktivitas perbankan dan lembaga pembiayaan sebagai 

sumber permodalan dikelola sejalan dengan kebutuhan pelaku ekonomi. Dalam 

perjalanannya, aktivitas perbankan dan pembiayaan yang semula digunakan untuk 

mendorong para pelaku ekonomi mengembangkan dan menunjang aktivitas ekonomi 

berubah menjadi mesin pencetak uang yang semata-mata ditujukan untuk menghasilkan 

keuntungan sebesar-besarnya. Terjadilah pergeseran fungsi perbankan dan lembaga 

pembiayaan dari fase fungsi lindung nilai ( hegde phase) 6  ke arah fase spekulatif ( 

speculative phase), dimana cash flows dari nasabah peminjam hanya cukup untuk 

menutup bunga, tidak pada cicilan pokoknya. Dalam fase spekulatif ini, nasabah secara 

efektif mengandalkan suku bunga yang tetap dan di sisi lain mengharapkan kenaikan nilai 

jaminan. Selanjutnya, rekayasa finansial memasuki fase yang disebut dengan Ponzi Phase 

, dimana cash flow tidak dapat menutup baik bunga maupun pokoknya, dan hanya 

digantungkan pada kenaikan harga aset. Hal ini mengakibatkan munculnya Ponzi Product, 

baik yang dikeluarkan oleh ritel maupun korporasi, yakni produk yang sangat spekulatif 

seperti subprime atau collateral debt obligation (CDO). Disini, stabilitas dieksploitasi dan 

didasarkan pada selisih nilai harga jaminan (collateral) untuk jangka waktu yang sangat 

panjang. Dalam jangka panjang, ekonomi tampak stabil, namun insentif lebih spekulatif 

dan lebih banyak nasabah yang spekulatif pula. Dalam hal terjadi sekali saja penurunan 

harga aset, maka sistem tidak dapat dikendalikan lagi. Hal inilah yang terjadi pada tahun 

2007, yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan global. 

                                                
6Pada hedge phase ini, borrower cash flow dapat menutupi baik bunga maupun pembayaran pokok untuk 
pembelian aset. Dalam fase ini, ekonomi berada dalam fase yang stabil dengan utang yang seseuai dengan 
likuiditasnya serta sangat terlindungi. 
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2. Etika dan Hukum Agama sebagai alternatif Pemberi Arah 

 Etika dan agama merupakan pedoman bagi umat manusia yang menawarkan petunjuk 

dengan level yang berbeda. Etika menawarkan prinsip-prinsip, termasuk dalam 

menjalankan aktivitas ekonomi, yakni prinsip kewajaran/kepatutan (fairness), kejujuran 

(honesty), tanggung jawab (responsibility),  keadilan (justice) dan 

keterbukaan/transparansi ( transparency). Di sisi lain, Agama menawarkan petunjuk yang 

tidak hanya dituangkan dalam prinsip-prinsip tersebut, melainkan juga aturan-aturan 

(rules) yang konkrit seperti larangan bunga/riba (interest prohibition), jual beli utang , dan 

regulasi spesifik lainnya, termasuk Syariah. 

3. Upaya Kolaboratif antara Individu, Organisasi dan pemerintah. 

 Selain perubahan perspektif yang berdasarkan etika dan agama, revitalisasi ekonomi 

global dan regional akan membutuhkan upaya kolabotarif antara individu, organisasi dan 

pemerintah. Tidak terkecuali di Indonesia. Upaya pendekatan secara kolaboratif  sangat 

diperlukan untuk mengantisipasi krisis keuangan global, yang berdampak pada 

meningkatnya kemiskinan dan pengangguran.  

4. Praktik Pembiayaan Islam ( Syariah) 

 Eksistensi Prinsip Syariah dalam aktivitas ekonomi, khususnya pembiayaan bermula 

dari pertanyaan ‘ kontribusi apa yang dapat diberikan oleh pembiayaan Islam?  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh badan-badan internasional seperti 

OIC, IOSCO Islamic Capital Market mennyebutkan bahwa akibat langsung dari aktivitas 

pembiayaan Islam saat ini adalah fakta bahwa pembiayaan Islam merupakan sumber 

modal pengganti, hal ini terlihat dari : Pembiayaan Islam sebagai sumber simpanan dan 

pembiayaan protofolio Islam.  , Pembiayaan Islam sebagai pasar dari peluang masa 

depan., Pembiayaan Islam sebagai sarana untuk diferensiasi kompetisi korporasi, Konsepsi 

Manfaat : Pembiayaan Islam berakar pada Nilai (values). 

 Saat ini, pembiayaan Islam sedang bertransformasi dari ranah teori ke ranah praktik. 

Berbagai aktivitas ekonomi, khususnya pembiayaan menggunakan instrumen dan lembaga 

pembiayaan Islam. Beberapa hal mendukung pernyataan tersebut, yakni : pada level 

ekonomi, saat ini sukuk (surat berharga) baik sukuk negara (sovereign sukuk) dan sukuk 

korporasi dalam pembiayaan proyek dan pendanaan pembangunan infrastruktur 

mengalami pertumbuhan yang pesat.Pada level lembaga pembiayaan, agenda dan model 

perbankan berakar pada Corporate Social Responsibility (CSR) dan sifat pembiayaan 

menjamin bahwa perbankan secara langsung berhubungan dengan ekonomi riil. Pada level 

produk, seperti pembiayaan musyarakah, perbankan mengambil risiko penyertaan dalam 
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proyek; penilaian investasi yang akurat, nilai proyek, bukan pada nilai kredit, dan dalam 

situasi gagal, ditanggung bersama. 

Praktik-praktik dari sektor pembiayaan Islam yang relevan bagi krisis global saat ini 

antara lain : Perhatian yang meningkat  terhadap pembiayaan berbasis aset; Pembatasan 

jual beli utang; Transparansi yang lebih besar dalam transfer utang; Pengenalan badan 

Pengawas Etika dan Pemisahan  risk-free dan risk bearing accounts. 

 Berdasarkan praktik-praktik sektor pembiayaan Islam tersebut, secara teori prinsip 

Islam diharapkan dapat menjauhkan ekonomi dari krisis, namun dalam praktik tetap 

memerlukan pematangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti mengubah 

pembiayaan berbasis riba dan pinjaman menjadi berorientasi tabungan, selain itu 

diperlukan promosi pembiayaan melalui penyertaan dengan membagi risiko serta 

mendorong ekonomi riil. Dalam hal prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dengan baik, 

prinsip pembiayaan Islam menawarkan kerangka kerja yang komprehensif but 

membutuhkan upaya lebih lanjut untuk merealisasikan manfaat yang lebih baik. 

 Langkah lebih lanjut yang diperlukan dalam pemberdayaan sistem pembiayaan Islam ini 

dapat ditempuh dengan mengubah dari mengubah pola pikir ( thinking change) menjadi 

mengubah prilaku/ perbuatan (doing change), baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

 Dalam jangka pendek, beberapa langkah yang diambil adalah : a) Intervensi pemerintah 

dalam jasa keuangan; b) Kekuatan yang seimbang antara individu, dunia usaha dan 

pemerintah; c) Pengakhiran kredit yang mudah dan d) Transformasi model kompensasi 

Sedangkan dalam jangka panjang, langkah-langkah yang dilakukan adalah : a) Reformasi 

regulasi dari industri jasa keuangan; b) Pengaruh terhadap ekonomi riil yang lebih besar; 

c) Tolok ukur penyelenggaraan berdasarkan transparansi dan penciptaan nilai; d) Menahan 

tekanan inflasi berdasar kebutuhan. 

 Pada akhirnya, krisis keuangan global ini berpotensi membawa perubahan yang 

positif, yakni penemuan kembali nilai dan prinsip dalam keuangan,  orientasi konsumsi 

yang lebih dominan dibandingkan utang serta pendefinisian kembali dari arsitektur    

keuangan. 

D. PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI INDONESIA KE ARAH 

DUALISME HUKUM 

 Mengacu pada perkembangan aktivitas ekonomi dunia, regional dan lokal termasuk 

Indonesia  menuju ke arah  sistem syariah, selain perubahan pola pikir, pola prilaku, maka 

yang tidak dapat dihindari adalah perubahan regulasi, khususnya hukum ekonomi yang  

mengakomodasikan prinsip-prinsip syariah. Hukum ekonomi Indonesia saat ini 
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berkembang ke arah hukum ekonomi yang banyak berlaku di negara-negara common law 

system, termasuk hukum positif yang mengatur aktivitas ekonomi, termasuk hukum 

perbankan dan hukum pembiayaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang 

mengatur perbankan , pasar modal, asuransi, dana pensiun dan lembaga pembiayaan 

seperti leasing, Factoring, Venture Capital, Consumer Credit  mengadopsi dan 

mengadaptasi hukum dari negara-negara  Anglo saxon.  

Politik hukum Indonesia yang mengarah pada sebanyak-banyaknya kodifikasi parsial dan 

sistem ekonomi yang terbuka, serta hukum ekonomi yang bersifat netral (tidak sensitif), 

menyebabkan bidang hukum ekonomi mudah menyerap sistem-sistem hukum yang 

berlaku di negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi bangsa Indonesia.  

Khusus perbankan, pasar modal dan lembaga pembiayaan, Indonesia menjadi bagian dari 

organisasi dunia seperti IOSCO, G-30, yang memikirkan praktik pasar modal dan 

perbankan terbaik. Konsekuensi Indonesia sebagai bagian atau anggota organisasi 

perbankan dan pasar modal dunia, mengharuskan Indonesia menerapkan praktik-praktik 

internasional ini dalam praktik perbankan dan pasar modal di Indonesia. Arsitektur 

Perbankan Indonesia yang mengakomodasikan Basel Convention atau Capital Market 

Master Plan yang mengakomodasik pasar derivatif dan scripless trading system 

merupakan bukti nyata keterpengaruhan hukum Indonesai oleh hukum yang berlaku di 

negara-negara Anglo saxon. Oleh karena itu regulasi di bidang perbvankan, pasar modal 

dan lembaga pembiayaan sangat kental pengaruh Anglo saxon nya. 

Di sisi lain, eksistensi sistem perbankan dan keuangan Islam (Islamic syariah), sebagai 

tuntutan global terkini, mengharuskan Indonesia melakukan reformasi di bidang hukum 

ekonomi. Berbagai undang-Undang seperti Undang-Undang No : 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah, Undang-Undang No : 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah 

Negara, peraturan Bapepam-LK yang mengatur tentang Indeks Syariah, Pereaturan 

Menteri Keuangan Tentang Asuransi Syariah, penerbitan sukuk, Reksadana syariah, 

merupakan bentuk antisipasi terhadap perkembangan aktivitas ekonomi dengan sistem 

syariah di Indonesia. Eksistensi Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia dalam ranah hukum positif Indonesia mengubah peta regulasi hukum Ekonomi 

Indonesia. 

 Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa di bidang hukum ekonomi, hukum 

positif yang mengatur aktivitas ekonomi terjadi dualisme hukum, yakni berlaku lebih dari 

satu sistem hukum, yakni hukum Barat atau hukum yang berasal baik dari civil law syatem 

maupun common law system , dan hukum Islam (prinsip syariah). Transformasi aktivitas 
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ekonomi dari sistem konvensional ke arah sistem syariah berlaku secara global, bermula 

dari negara-negara Timur Tengah, Afrika , Eropa, Asia dan Amerika.  

 Selanjutnya perkembangan perbankan dan pembiayaan Islam berdasarkan prinsip 

syariah seolah tidak terbendung dengan diundangkannya UU No : 21 tahun 2008 Tentang 

perbankan syariah dan UU No : 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. 

Sebelumnya, Pasar Modal sebagai salah satu pranata ekonomi pun sudah terlebih dahulu 

memperkenalkan dan mempergunakan prinsip syariah, khususnya untuk instrumen yang 

diperdagangkan, yaitu dengan menawarkan reksadana Syariah, Jakarta Islamic Indeks 

sebagai tolok ukur bagi efek-efek perusahaan Emiten yang berbasis syariah. Selanjutnya, 

hampir sebagian aktivitas pembiayaan syariah seperti asuranssi, dana pensiun, koperasi 

dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya menawarkan produk-produk berbasis syariah, 

di samping produk konvensional yang sudah ada. 

Implikasi yuridis dari implementasi prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi, khususnya 

perbankan dan pembiayaan, menyebabkan peta hukum positif Indonesia di bidang hukum 

ekonomi mengalami perubahan yang fundamental. Semula, dengan  unifikasi dan 

kodifikasi, dapat dikatakan untuk hukum ekonomi hanya berlaku satu sistem hukum yang 

merupakan perpaduan antara civil law dan common law system. Saat ini, dengan 

diundangkannya berbagai peraturan yang memuat prinsip syariah, maka dapat dikatakan 

telah terjadi dualisme sistem hukum ekonomi di Indonesia, yakni hukum ekonomi yang 

konvensional ( berasal dari sistem common law dan civil law ) dan sistem hukum ekonomi 

syariah.  

 

E. PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENUNJANG 

PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI. 

    Berkaitan dengan perkembangan hukum ekonomi di Indonesia dari sistem hukum 

ekonomi konvensional ke arah hukum ekonomi syariah, maka terdapat dualisme hukum 

ekonomi dalam hukum positif Indonesia. Hal ini tentu saja mempengaruhi kurikulum dan 

materi muatan bahan ajar di lingkungan fakultas terkait, yaitu fakultas ekonomi dan 

fakultas hukum. 

Salah satu bidang kekhususan di lingkungan fakultas hukum Unpad adalah bidang hukum 

ekonomi. Bidang kekhususan hukum ekonomi ini selanjutnya didukung oleh beberapa 

matakuliah baik wajib program kekhususan maupun wajib fakultas dan mata kuliah 

pilihan. Beberapa mata kuliah baik yang wajib maupun pilihan bagi mahasiswa yang 

mengambil program kekhususan hukum ekonomi antara lain: hukum ekonomi, hukum 
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perbankan, hukum Surat Berharga dan Pasar Modal, kapita Selekta hukum perjanjian, 

yang banyak membahas hukum pembiayaan, hukum penanaman modal, hukum asuransi. 

Di sisi lain, hukum Islam diberikan sebagai mata kuliah sendiri, dan lebih banyak 

menelaah hukum Islam secara umum, termasuk aktivitas ekonomi Islam.  

Berdasarkan analisa tersebut, maka Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Penyelenggara 

Pendidikan Tinggi, mengingat perannya dalam menyediakan sumber daya manusia 

terdidik, memiliki kewajiban untuk melakukan upaya-upaya sebagai berikut : 

Menghasulkan Lulusan yang menguasai Hukum ekonomi Syariah, Khususnya Perbankan 

dan Pembiayaan Syariah; Pembaruan Kurikulum di Fakultas Hukum; Kesiapan Sumber 

Daya manusia ( Tenaga Dosen) di bidang hukum Ekonomi Syariah; Dukungan 

kepustakaan; dan Keberadaan  Pusat Studi Hukum Ekonomi Syariah.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang diajukan, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1).Perkembangan aktivitas ekonomi global yang 

mengarah pada implementasi sistem ekonomi syariah membawa implikasi terhadap 

aktivitas ekonomi di Indonesia. Saat ini sedang berlangsung transformasi sistem dari 

konvensional ke syariah secara signifikan. Dalam praktik ke dua sistem ekonomi baik 

konvensional maupun syariah berjalan berdampingan sebagai alternatif yang dapat dipilih 

oleh masyarakat.; 2) Hukum ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang cukup 

signifikan dengan berlakunya sistem ekonomi syariah. Hal ini memnyebabkan terjadinya 

dualisme hukum di bidang hukum ekonomi, yakni berlakunya sistem hukum ekonomi 

konvensional dan syariah secara bersamaan, yang mengakibatkan terjadinya perubahan 

peta hukum positif di bidang hukum ekonomi, 3) Perguruan Tinggi memiliki peran 

sebagai penyedia sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan dan 

memanfaatkan peluang dalam transformasi sistem ekonomi yang sedang berlangsung. 

Perguruan Tinggi, khususnya melalui Fakultas-Fakltas terkait, antara lain fakultas lain 

berkewajiban melakukan upaya-upaya untuk mendorong agar transformasi sistem 

ekonomi dan hukum ekonomi yang sedang berlangsung ini berjalan teratur dan positif. 

Upaya-upaya tersevut antara lain melalui serangkaian aktivitas seperti : menghasilkan 

lulusan-lulusan yang menguasai ekonomi dan hukum ekonimi syariah;, 

mengakomodasikan perubahan sistem dan hukum ekonomi tersebut dalam pembaruan 

kurikulum; mendorong tenaga pengajar(dosen) sebagai tenaga akademik untuk menguasai 

sistem dan hukum ekonomi syariah baik melalui jenjang pendidikan formal maupun non-

formal; ketersediaan perpustakaan sebagai penyedia bahan-bahan bacaan tentang ekonomi 

dan hukum ekonomi syariah; serta mendirikan pusat studi Ekonomi dan Hukum syariah 
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sebagai basis pengembangan aktivitas keilmuan di bidang ekonomi syriah secara 

komprehensif melalui serangkaian riset dan kerjasama. Untuk mengoptimalkan perannya, 

Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum perlu melakukan perubahan baik berupa 

penambahan materi muatan maupun penambahan matakuliah pilihan yang secara khusus 

mengkaji tentang hukum ekonmi syariah.Untuk mengantisipasi kebutuhan jangka pendek, 

melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/ institut lain yang sudah terlebih dahulu 

mengkaji dan menyediakan sumber daya manusia yang menguasai hukum ekonomi 

syariah dengan cara mendatangkan dosen tamu, melakukan Focus Group Discussion 

secara intensif, atau kerjasama-kerjasama akademik untuk mengisi kekosongan sumber 

daya manusia, serta bekerjasama dengan institusi perbankan dan pembiayaan guna 

mentransfer pengetahuan praktis bagi mahasiswa melalui kesempatan magang, joint 

research, atau Focus Group Discussion di lingkungan mahasiswa.  
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